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Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Volební řád Akademického senátu Ostravské univerzity (dále jen „Volební řád“)
upravuje na Ostravské univerzitě (dále jen „OU“) v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a Statutem
OU volbu členů Akademického senátu Ostravské univerzity (dále jen AS OU), jejich
náhradníků, způsob ustanovení předsednictva a dalších orgánů AS OU.
2. AS OU je samosprávný zastupitelský akademický orgán OU.
Článek 2
Složení AS OU
1. AS OU se skládá ze dvou komor: komory akademických pracovníků a komory
studentů.
2. Členem komory akademických pracovníků může být pouze akademický pracovník.
Členem komory studentů může být pouze student.
3. AS OU má 38 členů, z toho je 25 akademických pracovníků a 13 studentů.
Článek 3
Volební kurie a volební obvody
1. Pro potřeby voleb do AS OU se členové akademické obce rozdělují do dvou kurií:
kurie akademických pracovníků a kurie studentů.
2. Členem kurie akademických pracovníků může být pouze akademický pracovník.
Členem kurie studentů může být pouze student. Pokud je jedna a tatáž osoba
studentem a zároveň akademickým pracovníkem, je pro potřeby tohoto Volebního
řádu považována za člena kurie akademických pracovníků, ledaže by se rozhodla
pro příslušnost ke kurii studentů. Své rozhodnutí uvede v návrhu na kandidáta.
3. Každá kurie se dále dělí do šesti volebních obvodů sdružujících členy akademické
obce příslušné fakulty a sedmého volebního obvodu sdružujícího členy
akademické obce dalších součástí OU. Každý člen akademické obce může být
členem pouze jednoho volebního obvodu. Příslušnost k volebnímu obvodu je dána
pracovním poměrem akademického pracovníka ke konkrétní fakultě nebo další
součásti OU a u studenta zápisem do studia ve studijním programu
uskutečňovaném konkrétní fakultou. Pokud je jedna a tatáž osoba členem
akademické obce více fakult nebo dalších součástí OU, určí si příslušnost
k volebnímu obvodu a své rozhodnutí uvede v návrhu na kandidáta.
4. Členové kurie akademických pracovníků mají právo navrhovat a volit pouze členy
do komory akademických pracovníků v rámci svého volebního obvodu. Členové
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kurie studentů mají právo navrhovat a volit pouze členy do komory studentů v rámci
svého volebního obvodu.
Článek 4
Volební a funkční období
5. Řádné volební období AS OU trvá 36 měsíců. Začíná dnem bezprostředně
následujícím po dni uplynutí volebního období předcházejícího AS OU, nejdříve
však po vyhlášení výsledků voleb do AS OU.
6. Řádné funkční období člena AS OU je tříleté a začíná se začátkem volebního
období AS OU. Funkční období člena AS OU končí:
a) dnem zániku členství v příslušné kurii a příslušném volebním obvodu
akademické obce OU, s výjimkou postupu podle odstavce 4;
b) dnem vzniku neslučitelnosti členství v AS OU s dalšími funkcemi podle
čl. 8 odst. 4 Statutu OU;
c) dnem bezprostředně následujícím po doručení písemného prohlášení
člena AS OU předsedovi AS OU o vzdání se funkce;
d) dnem bezprostředně následujícím po neomluvené neúčasti na čtvrtém
po sobě bezprostředně jdoucím zasedání AS OU;
e) dnem uplynutí řádného volebního období AS OU;
f) dnem skončení funkčního období všech členů AS OU v souladu s § 8
odst. 3 zákona.
7. Jestliže členství v AS OU zanikne podle odstavce 2 písm. a) až d), nastupuje jako
člen AS OU náhradník, který vykonává tuto funkci po zbytek příslušného funkčního
období, s výjimkou postupu podle odstavce 4.
8. Funkční období člena AS OU zvoleného za kurii studentů nekončí v případě, že se
student do čtyř kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém řádně
ukončil své studium, zapíše do bezprostředně navazujícího magisterského nebo
doktorského studijního programu za podmínky, že se jedná o studijní program
uskutečňovaný stejnou fakultou, za niž byl student zvolen. Po dobu ode dne
řádného ukončení studia do dne zápisu do navazujícího studijního programu se
výkon funkce člena AS OU u tohoto studenta pozastavuje a podle pořadí na jeho
místo k dočasnému výkonu funkce nastupuje náhradník ze shodného volebního
obvodu.
9. Postup podle odstavce 4 se uplatní pouze tehdy, když student nejpozději do 14 dní
od řádného ukončení studia písemně oznámí předsedovi AS OU svou vůli dále
pokračovat ve studiu. Pokud student oznámil svou vůli pokračovat ve studiu, ale
v příslušné lhůtě se do studia nezapsal, jeho členství v AS OU zaniká ke dni
ukončení řádného studia a náhradník řádně vykonává funkci po zbytek příslušného
funkčního období.
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Článek 5
Volební komise
1. Pro potřeby konání voleb ustavuje AS OU pro dané volební období stálou volební
komisi z řad členů akademické obce OU. Neučiní-li tak, ustanovuje volební komisi
rektor. Volební komise má pět členů, z nichž je alespoň jeden člen z kurie studentů.
Volební komise si volí ze svého středu předsedu. První zasedání volební komise
po jejím ustavení svolává předseda AS OU.
2. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS OU v rámci daných
voleb. Dnem přijetí návrhu na kandidaturu do AS OU členství ve volební komisi
končí a AS OU, případně rektor, pokud tak AS OU neučiní, volební komisi doplní
o potřebný počet členů.
Článek 6
Harmonogram voleb
1. Řádné volby se konají zpravidla měsíc před koncem volebního období
předchozího AS OU. Věta první se nevztahuje na mimořádné, opakované
a doplňující volby, které se konají podle potřeby. Termín konání mimořádných,
doplňujících a opakovaných voleb stanoví v harmonogramu voleb AS OU,
respektive rektor, pokud tak AS OU neučiní.
2. Harmonogram řádných voleb stanoví AS OU na návrh předsedy volební komise
usnesením nejpozději na zasedání AS OU dva měsíce před koncem řádného
volebního období AS OU. Harmonogram mimořádných, doplňujících
a opakovaných voleb stanoví AS OU podle potřeby. Neučiní-li tak, stanoví
harmonogram voleb rektor.
3. Harmonogram voleb včetně vyhlášení voleb se zveřejní na Portále OU do tří dnů
od jeho stanovení. Za zveřejnění je zodpovědný předseda volební komise,
v případě harmonogramu stanoveného rektorem podle odstavce 2 věty druhé
rektor.
Článek 7
Volební seznamy
1. Volební seznam oprávněných voličů členěný na kurii studentů, kurii akademických
pracovníků a jednotlivé volební obvody v rámci kurií je zveřejněn na Portále OU
v termínu daném harmonogramem voleb.
2. Členové akademické obce OU mohou podávat zdůvodněné námitky proti
správnosti volebního seznamu předsedovi volební komise do termínu stanoveného
v harmonogramu voleb prostřednictvím podatelny OU. Volební komise vypořádá
námitky do pěti pracovních dnů. K námitkám podaným po termínu se nepřihlíží.
Marným uplynutím lhůty pro podávání námitek platí, že volební seznam byl
v souladu s právními předpisy, tímto Volebním řádem a dalšími vnitřními předpisy
OU. Záznam o způsobu vypořádání námitek se stává přílohou protokolu z voleb.
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Článek 8
Návrhy na kandidáty
1. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce OU v souladu s čl. 3
odst. 3.
2. Návrhy se podávají předsedovi volební komise na formuláři, který je přílohou
harmonogramu voleb, prostřednictvím podatelny OU.
3. Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.
4. Návrh musí obsahovat u navrhovaného kandidáta i navrhovatele osobní jméno
a příjmení, tituly, e-mail, vyznačenou příslušnost k volební kurii a volebnímu
obvodu příslušné součásti OU a podpis.
5. Kandidát i navrhovatel musí být ke dni podání návrhu na kandidáty, stanoveném
v harmonogramu voleb, členem akademické obce.
Článek 9
Kandidátní listina
1. Kandidátní listinu sestavuje volební komise zvlášť pro každou kurii a každý volební
obvod z návrhů doručených do termínu stanoveného ve vyhlášení voleb. Volební
komise ověří, zda navržení kandidáti splňují požadavky dané tímto Volebním
řádem.
2. Předseda volební komise zveřejní kandidátní listiny na Portále OU nejpozději 7 dní
před zahájením hlasování.
Článek 10
Průběh hlasování
1. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním elektronickou formou prostřednictvím
aplikace Portálu OU. Pro zajištění tajného hlasování se činí odpovídající opatření,
na které dohlíží volební komise.
2. Aplikace v Portále je pro hlasování otevřena 5 pracovních dní.
3. Člen kurie akademických pracovníků za fakultu může odevzdat hlas maximálně
4 kandidátům na kandidátní listině příslušného volebního obvodu. Člen kurie
akademických pracovníků za další součásti OU může odevzdat hlas maximálně 1
kandidátovi na příslušné kandidátní listině. Člen kurie studentů může odevzdat
hlas maximálně 3 kandidátům na kandidátní listině studentů příslušného volebního
obvodu.
Článek 11
Volební klíč
1. Za každý volební obvod fakult v kurii akademických pracovníků jsou zvoleni první
čtyři kandidáti v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů v rámci daného
volebního obvodu. Za volební obvod dalších součástí OU v kurii akademických
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pracovníků je zvolen první kandidát v pořadí podle nejvyššího počtu získaných
hlasů v rámci daného volebního obvodu.
2. Zvoleným kandidátem za kurii studentů bez ohledu na volební obvod se stává
student s nejvyšším počtem získaných hlasů. Dále jsou zvoleni za každý volební
obvod fakult v kurii studentů první dva kandidáti v pořadí podle nejvyššího počtu
získaných hlasů bez kandidáta podle věty první.
3. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje los. Losování provede předseda volební komise.
Článek 12
Náhradníci
1. Náhradníky za kurii akademických pracovníků se stávají nezvolení kandidáti, kteří
získali alespoň 10 % odevzdaných hlasů v rámci daného volebního obvodu.
2. Náhradníky za kurii studentů se stávají nezvolení kandidáti v pořadí za každou
fakultu, kteří získali alespoň 10 % odevzdaných hlasů v rámci daného volebního
obvodu.
3. Náhradník může členství v AS OU odmítnout, a to písemně do rukou předsedy
volební komise, čímž přestává být náhradníkem.
4. Náhradník vykonává funkci člena AS OU pouze po zbytek příslušného volebního
období.
5. Náhradník podle čl. 4 odst. 4 vykonává funkci pouze po dobu pozastavení členství
daného studenta. Pokud nedojde k obnovení členství daného studenta, vykonává
funkci v souladu s odstavcem 4.
Článek 13
Výsledky voleb
1. Výsledky voleb zajišťuje volební komise.
2. Vyhodnocení výsledků voleb se provede nejpozději první pracovní den následující
po posledním dni voleb.
3. Volební komise bezodkladně zveřejní výsledky voleb na Portále OU.
Článek 14
Stížnosti
1. Stížnost na porušení zákona nebo tohoto Volebního řádu při volbách může podat
kterýkoli člen akademické obce OU, a to písemně v listinné podobě předsedovi
volební komise prostřednictvím podatelny OU.
2. Stížnost musí být podána nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
voleb a musí v ní být uvedeny důvody.
3. O oprávněnosti stížnosti rozhodne volební komise do pěti pracovních dnů od
podání stížnosti. Vypořádání stížnosti se stává přílohou protokolu z voleb.
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4. Marným uplynutím lhůty pro podávání stížnosti podle odstavce 2 platí, že volby
proběhly v souladu s právními předpisy, tímto Volebním řádem, dalšími vnitřními
předpisy OU a harmonogramem voleb.
Článek 15
Opakované volby
1. Volby se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zákona nebo tohoto
Volebního řádu v průběhu voleb a toto porušení mohlo ovlivnit výsledky voleb
z hlediska zvolených členů a náhradníků AS OU.
2. Na opakované volby se přiměřeně použijí ustanovení tohoto Volebního řádu.
Článek 16
Doplňující volby
1. Doplňující volby se konají, pokud skončilo funkční období člena AS OU podle čl. 4
odst. 2 písm. a) až d) a na toto místo neexistuje odpovídající náhradník.
2. Na doplňující volby se přiměřeně použijí ustanovení tohoto Volebního řádu.
3. Nezvolení kandidáti v doplňujících volbách se stávají náhradníky v souladu s čl. 12.
Článek 17
Ustavující zasedání nově zvoleného AS OU
1. Ustavující zasedání nově zvoleného AS OU se koná zpravidla do tří týdnů od
začátku volebního období. Svolává jej předseda volební komise a až do zvolení
předsedy AS OU jej řídí.
2. Na průběh jednání AS OU na ustavujícím zasedání se přiměřeně použije Jednací
řád AS OU.
Článek 18
Volba a odvolání předsedy AS OU a předsedů komor
1. AS OU si volí ze svých členů předsedu AS OU nadpoloviční většinou hlasů všech
členů AS OU. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy AS OU v prvním kole
potřebnou většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola.
Získá-li více kandidátů v prvním kole volby stejný počet hlasů na prvním místě,
postupují do druhého kola všichni kandidáti z prvního místa; dojde-li k rovnosti
hlasů na druhém místě, postupují do druhého kola též všichni kandidáti z druhého
místa. Nezíská-li ve druhém kole volby žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů
všech členů AS OU, koná se nová volba předsedy AS OU. Každý člen AS OU
může kandidovat na předsedu AS OU pouze ve dvou po sobě bezprostředně
následujících volbách předsedy AS OU.
2. Předseda AS OU může být kdykoli v průběhu svého funkčního období odvolán
nebo se funkce předsedy AS OU vzdát. Zdůvodněný návrh na odvolání může
podat kterýkoli člen AS OU. O odvolání rozhodne AS OU nadpoloviční většinou
hlasů všech členů AS OU.
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3. Každá komora AS OU si ze svého středu volí předsedu komory. Na volbu předsedy
komory se přiměřeně vztahuje odstavec 1.
4. Předseda každé z komor může být kdykoli v průběhu svého funkčního období
odvolán nebo se funkce předsedy komory vzdát. Zdůvodněný návrh na odvolání
může podat kterýkoli člen AS OU. O odvolání rozhodne příslušná komora
nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
5. Volba i odvolání předsedy AS OU i předsedů komor probíhá tajným hlasováním.
6. Funkce předsedy AS OU je neslučitelná s funkcí předsedy komory akademických
pracovníků.
Článek 19
Společná ustanovení
Pro potřeby tohoto Volebního řádu se všemi členy AS OU rozumí celkový počet
členů AS OU uvedený v článku 2.
Článek 20
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební a jednací řád AS OU včetně příloh registrovaný Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
dne
18.
března
2013
pod
čj. MSMT-11178/2013-30.
2. Tento Volební řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona schválen AS OU
dne 26. června 2017.
3. Tento Volební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
ministerstvem.
4. Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem platnosti.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v. r.
rektor
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